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Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
Zápis z řádného zasedání ze dne 4. října 2004 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 29 senátorů 
Hosté: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU 
 Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU 
 doc. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor pověřen výkonem funkce  prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka pověřena výkonem funkce 
 prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., prorektorka pověřena výkonem funkce 
 prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., prorektor pověřen výkonem funkce 
 doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pověřen výkonem funkce      
Program: 1. Zahájení – diskuse k programu jednání 2. Úvodní slovo prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., rektora MU 

3. Představení prorektorů navržených do funkce 
4. Návrh složení Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně 
5. Diskuse a projednání materiálů předložených rektorem MU 6. Vyhlášení doplňujících voleb do AS 
7. Informace o přípravě inaugurace rektora MU 
8. Koncepce jednání AS MU v období akademického roku 2004/2005, legislativní a ekonomická komise 
9. Různé 
10. Závěr  
 

 ad 1. Zahájení – diskuse k programu jednání  Jednání vedl předseda AS MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., který přivítal hosty a přednesl návrh programu jednání, jenž byl schválen. 
 
 ad 2. Úvodní slovo prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., rektora MU   Rektor požádal AS MU o vyjádření k navrhovaným kandidátům na funkce prorektorů, které 
volil tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny přírodovědecké a humanitní obory. Poté prof. Fiala  
představil jednotlivé kandidáty.  
 ad 3. Představení prorektorů navržených do funkce  Jednotliví kandidáti na prorektory se představili a prezentovali své programy. Poté otevřel 
předseda AS MU debatu k navrhovaným kandidátům na prorektory. Proběhla diskuse k prorektorům.   
AS MU souhlasí s navrhovanými kandidáty na prorektory MU. 
   ad 4. Návrh složení Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně  Rektor předložil AS MU návrh složení Vědecké rady MU a požádal o jeho schválení. 
Představil stručně jednotlivé kandidáty na členy Vědecké rady MU. Poukázal přitom na snížení počtu 
členů oproti dosavadnímu stavu a vyrovnání poměru v zastoupení přírodovědeckých a humanitních oborů. Prof. Vomela otevřel debatu k navrhovaným kandidátům. Jako volební komise byli ustanoveni 
Mgr. Jan Špaček a Mgr. Jiří Nantl. 
(Seznam navržených členů je přílohou tohoto zápisu.)  
Tajné hlasování o složení Vědecké rady MU: pro 29 / proti 0 / zdrželo se 0 
Navrhované složení Vědecké rady Masarykovy univerzity bylo jednomyslně schváleno.   
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 ad 5. Diskuse a projednání materiálů předložených rektorem MU  
 
Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů MU   Mgr. Nantl představil stručně předkládané návrhy. Jedná se o aktualizaci seznamu 
akreditovaných programů a seznamu oborů pro konání habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování 
profesorem a změnu v předkládání podmínek pro přijetí ke studiu ke schválení akademickému senátu fakulty (předkládá děkan fakulty). Dalším návrhem je návrh na zřízení Správy Univerzitního kampusu 
Bohunice a zřízení Univerzitního centra Telč.  
(Text předložených návrhů je přílohou tohoto zápisu.)  
 Hlasování o předložených návrzích:  pro 29 / proti 0 / zdrželo se 0  
Navrhované změny vnitřních předpisů MU byly jednomyslně schváleny. 
 Vyjádření k usnesení Správní rady MU ze dne 25.7.2004  Prof. Vomela otevřel diskusi k usnesení Správní rady MU ze dne 25.7.2004, kterým vydává 
předchozí písemný souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví MU v k.ú. Trnitá, obec Brno, s vydáním zakládací listiny, kterou Masarykova univerzita v Brně zřídí Nadační fond Pavla Kohna, a 
s peněžitým vkladem MU do majetku tohoto fondu do výše 501 000,- Kč.  
(Text usnesení Správní rady je přílohou tohoto zápisu.) 
 
AS MU souhlasí s usnesením Správní rady MU.  
  
ad 6.Vyhlášení doplňujících voleb do AS MU Prof. Vomela informoval o zániku mandátu některých senátorů. Na místo RNDr. Tomáše 
Pitnera, Ph.D., který byl jmenován proděkanem na Fakultě informatiky a rezignoval na členství v AS 
MU, nastupuje zvolený náhradník Aleš Horák, Ph.D. Na místo doc. RNDr. Zuzany Došlé, CSc., která 
byla jmenována proděkankou na Přírodovědecké fakultě,  nastupuje zvolený náhradník doc. RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc. Zástupce Právnické fakulty doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. se vzdala svého 
mandátu, neboť byla jmenována ústavním soudcem. Na svou funkci rezignovala rovněž 
PhDr. Hana Reichová, Ph.D., zástupce celouniverzitních pracovišť.   Vhledem k zániku mandátů některých členů Komory akademických pracovníků AS MU a 
Studentské komory AS MU vyzval předseda AS MU prof. Vomela příslušné fakulty a celouniverzitní 
pracoviště, aby do prosincového zasedání AS MU (6.12.2004) připravily doplňující volby do AS MU.  
 ad 7. Informace o přípravě inaugurace rektora MU   Prof. Vomela oznámil konání inaugurace nového rektora Masarykovy univerzity v Brně dne 
22.října 2004 v 10 hod. v aule Právnické fakulty MU a pozval zároveň přítomné k účasti na tomto aktu. 
 
 ad 8. Koncepce jednání AS MU v období akademického roku 2004/2005  Prof. Vomela přednesl návrh na určení vždy dvou členů AS (jeden z Komory akademických 
pracovníků a jeden ze Studentské komory) pro každé jednání AS, kteří by se společně s předsedou a 
místopředsedy AS podíleli na přípravě jednání AS. Pro přípravu příštího zasedání AS byli zvoleni prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. a Dan Dvořáček. 
  
Předseda AS MU upozornil na skutečnost, že je třeba doplnit, případně znovu ustanovit komise 
AS MU. V diskusi upozornil, že je třeba, aby obě komise byly plně funkční. V případu komise ekonomické je třeba, aby při jednání o rozpočtu byla zastoupena každá fakulta jedním hlasem. 
Členové komis nemusí být vždy členové AS,  předseda AS však podotkl, že by nebylo nejvhodnější 
nominovat do komise tajemníky fakult. Do komisí byli navrženi:   
Ekonomická komise: RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (předseda komise) 
 Aleš Horák, Ph.D.  
 doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.  Jeffrey A. Vanderziel          
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Legislativní komise: JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (předseda komise)  Mgr. Jiří Nantl     
 Mgr. Veronika Smítková 
  
 ad 9. Různé  Rektor MU Prof. Fiala oznámil svůj záměr rozšířit okruh osob účastnících se jednání kolegia 
rektora mj. o předsedu Studentské komory MU a požádal, aby se účastnil příštího jednání kolegia (12.10. 2004). 
 
  Vzhledem k tomu, že se Jan Mysliveček vzdal členství v AS MU, je třeba zvolit nového náhradníka do Studentské komory sněmu Rady vysokých škol. 
 
  

Termín dalšího zasedání AS MU:  
 

1.11.2004 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
Zapsala:  V. Smítková 5.10.2004 
Autorizoval:  J. Vomela 
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně   
ze dne 4.října 2004 

 
1. Podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  vyjádřil AS MU 

souhlas s navrhovanými kandidáty na prorektory MU.  
2. Podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  schválil AS MU 

návrh rektora na jmenování členů Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně.  
3. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  schválil AS MU 

navrhované změny Statutu MU:   
- Čl. 28 Statutu MU a Příloha č. 2 ke statutu MU: zřízení Správy Univerzitního kampusu 

Bohunice a zřízení Univerzitního centra Telč.          - Příloha č. 3 ke Statutu MU: změna seznamu akreditovaných programů 
- Příloha č. 4 ke Statutu MU: změna v předkládání podmínek pro přijetí ke studiu ke 

schválení akademickému senátu fakulty  
- Příloha č. 5 ke Statutu MU: změna seznamu oborů pro konání habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 

 
4. Podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  AS MU vyjádřil 

souhlas s právními úkony schválenými usnesením Správní rady MU ze dne 25.7.2004: - písemný souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví MU v k.ú. Trnitá, obec Brno, 
- vydání zakládací listiny, kterou Masarykova univerzita v Brně zřídí Nadační fond Pavla 

Kohna, - peněžitý vklad MU do majetku tohoto fondu do výše 501 000,- Kč. 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 


